
Kopio owiadczenio majgtkowego zoonego

Przewodniczgcemu Rady Gmjny Przemt

DATA / PODPrS/

OWIADCZENIE MAJTKOWE
radnego gminy

(miejscow(*is)

Uwaga:

1. Osoba skadajca owiadczenie obowizana jest do zgodnego z prawd, starannego

i zupenego wypenienia Icadej z ru bryle.

2. Jeeli poszczególne rubrylci nie znajduj w Iconleretnym przypadlcu zastosowania, naley
wpisa "/j/g dotvczv^\

3. Osoba skadajca owiadczenie obowizana jest okreli przynaleno poszczególnych

skadników majtkowych, dochodów i zobowiza do majtku odrbnego i majtku
objtego maesk wspólnoci majtkow.

4. Owiadczenie o stanie majtkowym dotyczy majtku w kraju i za granic.

5. Owiadczenie o stanie majtkowym obejmuje równie wierzytelnoci pienine.
6. W czci A owiadczenia zawarte s informacje jawne, w czci B za informacje

niejawne dotyczce adresu zamieszkania skadajcego owiadczenie oraz miejsca

pooenia nieruchomoci.

CZ A ^
Ja, niej podpisany(a),

(irnipo^ i nazwisko oraz nzwisko rodowe)

uvodzony(^)JL^:.Q^,:J^^^ vi ......

JUl o (lOWU^Ai^^z^isko oraz nzwisko rodowe) 0

(miejsce^atrudnieniaystanowisko lub funkcja)/-> / (miejsce^atrudnieniay/si

po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 241i tej ustawy owiadczam, e posiadam

wchodzce w skad maeskiej wspólnoci majtkowej lub stanowice mój majtek odrbny:

I

Zasoby pienine: /i^OOO
- rodki pienine zgromadzone w walucie polskiej: X'L ^r:..7Z,

- rodki pienine zgromadzone w walucie obcej: J^/..^.,

- papiery wartociowe: D.^l^J.i

na kwot: L ^.



II.

1. Dom o powierzchni: o wartoci: d^l-\C2^
tytu prawny: W.K.fr:^;^..

2 Mieszkanie o powierzchni: 'o^^x^Z^'^^^ ifeT','
tytu prawny: '

3. Gospodarstwo rolne:
'uospodarstwo rolne:

/) /

rodzaj gospodarstwa: a^^ </-x> n . ,

o wartocif ' powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytu prawny:

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym przychód i dochód w wysokoci:

4. Inne nieruchomoci:

powierzchi

o wartoci:

powierzchnia:

tytu prawny:

III.

1

.

Posiadam udziay w spókach tiandlowych z udziaem gminnyci osób prawnyci lub

uSiaól
^ uczestnicz takie osoby - naley poda liczb i emitenta

.^..(^.c:^^

udziay te stanowi pakiet wikszy ni 10% udziaów w spScer ZZZlZZZZZl"!^^^^^

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w 'wysokoci:."...iiiSy///£.^^

2. Posiadam udziay w innych spókach handloi^ij^cZ- naeypoda li^^^^^^^



2. Posiad^akcje^^^^ handlowych - naley poda liczb i emitenta akcji:

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci :..t'^r^:^...vK^

V.

Nabyem(am) (naby mój maonek, z wyczeniem mienia przynalenego do jego majtku
odrbnego) od Skarbu Pastwa, innej pastwowej osoby prawnej, jednostek samorzdu
terytorialnego, ich zwizków lub od komunalnej osoby prawnej nastpujce mienie, które
podlegao zbyciu w drodze przetargu - naley poda opis mienia i dat nabycia, od kogo:

((
1. Prowadz dziaalno gospodarcz (naley npda^^

» ' / j/f O
i przedmiot dziaalnoci): ....<^^f:*r^^^

- osobicie Tft(.

- wspólnie z innymi osobami

Z tegp tytuu osigiiem(am_) w roku ubiesym przychód i dochód w wysokoci:
.^c!a.M!5,..n?.

2. Zarzdzam dziaalnoci gospodarcz lub jestem przedstawicielem penomocnkiem takiej

dziaalnoci (naley poda form prawn i przedmiot dziaalnoci): ...^rr:^.^-.....^.f?.^^

- osobicie

- wspólnie z innymi osobami

(0 Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:

W spókach handlowych (nazwa, siedziba spóki): LVh'.f......

-jestem czonkiem zarzdu (od kiedy):

-jestem czonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:

4^:



VIII.

Inne dochody osigane z tytuu zatrudnienia

podamem kwot uzyskiwanych z kadego tytuu

lub imiej dziaalnoci zaroj;

IX.

Skadniki mienia ruchomego o wartoci powyej 10.000-^otych (yj przypadku pojazdów

mechanicznych naley poda mark, model i rok produkcji): r4^./lJ.^!r,F^)^. C/:f.i>.J^^,^..^?^^

2a<22.e:

X.

Zobowizania pienine o wartoci powyej 10.000 zotych, w tym zacignite kredyty i

poyczki oraz warunki, na jakich zostay ud^lonf(wobec kogo, w zwizku z jakim zdarzeniem,

jakiej wysokoci): G^b?..^^^w

O



Powysze owiadczenie skadam wiadomy(a), i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoci.

(miejscowo, data) (podpis)


